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Resumo: O presente estudo tem como objetivo traçar um panorama geral do quadro de crise

política que se apresentou no Brasil em 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff. Tentou-

se abordar os aspectos filosóficos, políticos e jurídicos que permeiam o atual cenário

institucional brasileiro. Procuramos, no desenrolar do texto, apontar a necessária relação entre

a infraestrutura e superestrutura no atual cenário de crise institucional no Brasil. Buscou-se,

também, fazer um paralelo com o pensamento de Franz Neumann em sua análise do Estado

nazista, onde o autor constata a existência de quatro castas dentro da elite dominante do

Terceiro Reich: o exército, ou a casta militar; o partido, ou a casta política; a burocracia; e a

casta da indústria. Essas castas encontram-se em disputas internas, mas, apesar dessas

disputas, uma casta necessita da outra para se manter dominante, quadro que veremos no

decorrer do texto ser similar ao que acontece hoje no Brasil.
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ENSAIO SOBRE O BRASIL PÓS-IMPEACHMENT

SAIGG, Patrick de Almeida1

Introdução – Um Esboço Sobre a Formação da Crise Política

Com a eleição de Lula em 2002, iniciou-se um período de governo com ideais

políticos moderadamente à esquerda (centro-esquerda)2 que se estendeu até 2016, sendo

interrompido com o processo de impeachment de Dilma Rousseff e com a assunção de seu

vice (Michel Temer) ao cargo vacante. Nesse ínterim tentou-se instituir uma espécie de

Estado de Bem-Estar Social, iniciado após uma década de políticas econômicas tardias de

cunho neoliberal, que tiveram maior intensidade durante os mandatos do ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso do PSDB e que hoje retornaram à pauta política do executivo.

É inconcusso que houve mudanças na dinâmica social brasileira nas últimas décadas,

sobretudo no que concerne à incorporação de uma nova subclasse trabalhadora, assim como

do fortalecimento da já existente “classe média3”. Tais subclasses se estabelecem sem

desenvolver uma consciência da classe trabalhadora4.

Em um primeiro momento poder-se-ia pensar que tal cenário de alienação sucede da

precariedade do ensino no Brasil e da correspondência que o ensino tem com formação de um

1 Graduando em Direito pela Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: patrick-al-saigg@hotmail.com
2 “O princípio básico desse tipo de governo é fazer tudo o que é possível para melhorar a situação dos pobres,
com a condição de não tocar nos privilégios dos ricos... Os governos de esquerda ou centro-esquerda do Brasil
(antes da crise atual), do Uruguai e do Chile são exemplos evidentes desse modelo” (LÖWY, 2016, p. 62).
3 O termo “classe média” aqui empregado denota o sentido de uma classe que, apesar de não ser proprietária dos
meios de produção, ela também não compõe o estrato social de força de trabalho produtora de capital; tal classe
ocupa uma posição intermediária entre os estratos força produtiva e proprietários dos meios de produção
(CHAUÍ, 2013, p. 129). É um estrato da sociedade que possui determinado padrão de vida e acesso aos bens de
consumo e serviços mais elevados que os estratos mais baixos da sociedade, mas que não fazem parte da classe
dominante, a burguesia. Não se confundem, pois, a ideia de “classe média” com a classificação socioeconômica
de classes A, B, C, D e E (CHAUÍ, 2013, p. 129); o vocábulo “classe média” tem uma especificidade
terminológica que ultrapassa a simples noção de cálculos de média de renda e acesso a bens e serviços, mas que
por sua vez é limitada por não abarcar em sua autoconsciência a concepção de pertencimento à classe dos
dominados pelos detentores do Capital.
4 Devemos diferenciar terminologicamente as concepções das expressões “classe trabalhadora” e “proletariado”.
Quando a classe trabalhadora toma “[...]‘consciência’ (o tornar-se consciente da própria posição social
concreta de seu potencial revolucionário) muda o ser mesmo, ou seja, transforma a ‘classe trabalhadora’
passiva, estrato do edifício social, em ‘proletariado’ como sujeito revolucionário” (ŽIŽEK, 2008, p. 18).
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pensamento crítico. Esse é um fator que exerce influência na formação de um pensamento

crítico, contudo, essa justificativa de base idealista não parece capaz de desvendar o motivo

oculto por detrás dessa alienação da consciência social da classe a qual o indivíduo pertence.

A consciência social “[...]é o conjunto de idéias, teorias e concepções dos homens

que refletem sua existência”; é uma categoria complementar à ideia das relações materiais

(econômicas), trata-se da “vida espiritual” do ser humano, onde as pessoas “[...]se orientam

por determinadas idéias políticas e morais, teorias científicas, concepções sobre arte, etc”. A

consciência social não consegue ser explicada pelo idealismo, sendo necessária uma

abordagem de teor materialista histórico para tal (AFANASSIEV, 1963, pp. 356-357).

A consciência social é sempre revestida por uma ideologia de classe. Tal assertiva se

fundamenta na ideia de que nessas classes antagônicas existem interesses distintos e

contraditórios, não podendo “[...]existir uma ideologia única numa sociedade dividida em

classes hostis” (AFANASSIEV, 1963, p. 358). Devemos nos distanciar do entendimento da

ideologia como visão distorcida da realidade, o sentido aqui não diz respeito à ilusão ou

representação equivocada da realidade social, mas sim ao seu caráter de legitimação da

dominação de uma classe social (burguesia) sobre outra (classe trabalhadora). O conteúdo de

uma ideologia pode ser tanto falso quanto verdadeiro, no entanto, o elemento que imprescinde

nela é sua funcionalidade com “[...]alguma relação de dominação social (‘poder’,

‘exploração’) de maneira intrinsecamente não transparente” (ŽIŽEK, 2013, pp. 14-15).

As classes dominantes constantemente buscam defender o ponto de vista de que seus

interesses são os mesmos interesses de todos os membros da sociedade, “[...]independente de

sua condição de classe” (AFANASSIEV, 1963, p. 28), apresentando suas ideias como

“[...]as únicas racionais, universalmente válidas” a fim de legitimar sua dominação (MARX;

ENGELS, 2017, p. 48), tais conceitos “[...]terão uma forma tanto mais geral e abrangente

quanto mais a classe dominante precisar apresentar seus interesses como os interesses de

todos os membros da sociedade”5. Esse discurso de aparência neutra trata-se de uma máscara

ideológica que a classe dominante lança mão para ocultar o aspecto de classe de sua filosofia

a fim de perpetuar sua dominação (AFANASSIEV, 1963, p. 52):

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a
classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força
espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção

5 O trecho em questão aparece como nota de rodapé “b” n’A Ideologia Alemã da edição da Boitempo (MARX;
ENGELS, 2017: 48) por ter sido suprimido do manuscrito (S.M.).



material dispõe também dos meios de produção espiritual [...] As ideias dominantes
não são nada mais do que a expressão ideal [ideológica] das relações materiais
dominantes (MARX; ENGELS, 2017, p. 47).

Nas décadas de 1970 e 1980, com a “ameaça comunista” cada vez mais distante e

impulsionado por uma crise do Estado de Bem-Estar Social, o sistema capitalista sofreu uma

transição em seu modus operandi. Pinochet, Thatcher e Reagan foram os personagens que

encabeçaram essa mudança operacional do sistema capitalista conhecida como neoliberalismo

(CHAUÍ, 2013, p. 124). No Brasil foi com Collor que teve inicio o período de economia

neoliberal, mas foi apenas nos governos FHC que esse modelo econômico se tornou

hegemônico, legitimado em um discurso ideológico disfarçado de técnico: competência e

racionalidade do mercado (CHAUÍ, 2013, p. 127). Esse fenômeno é nomeado de “biopolítica

pós-política”, dois fenômenos complementares e sobrepostos. A biopolítica “[...]designa

como seu objetivo principal a regulação da segurança e do bem-estar das vidas humanas”,

ao passo que a concepção de pós-política é de “[...]uma política que afirma deixar para trás

os velhos combates ideológicos6 para se concentrar, por outro lado, na gestão e na

administração especializadas” (ŽIŽEK, 2014, p. 45). Esse fenômeno só torna-se possível

quando o conjunto de axiomas universais da classe dominante (burguesia) encontra-se

naturalizado no Zeitgeist de uma sociedade e a política deixa de exercer sua dimensão

constitutiva do político (ŽIŽEK, 2014, pp. 45-46).

A nova dinâmica social (neoliberal) exerceu notável influência no desenvolvimento

da compreensão de realidade do brasileiro, precipuamente na classe não detentora dos meios

de produção. A classe não detentora dos meios de produção pode ser dividida em duas

subclasses principais, a classe média7 e trabalhadora8. A classe média é um estrato social com

interesses fragmentados e até contraditórios, sendo sua definição baseada antes na sua

condição ideológica que na econômica; de um modo geral o sonho da classe média é ascender

à classe dominante, seu pesadelo é se transformar em classe trabalhadora, esse imaginário faz

dessa subclasse conservadora e reacionária, levando-a a atuar de forma a “[...]assegurar a

6 “Quando um processo é denunciado como ‘ideológico por excelência’, pode-se ter certeza de que seu inverso
não é menos ideológico” (ŽIŽEK, 2013, p. 9).
7 Assim diziam Marx e Engels: “As camadas inferiores da classe média [kleinen Mittelstände] de outrora, os
pequenos industriais, pequenos comerciantes, os que vivem de renda [rentiers], artesãos e camponeses, caem
nas fileiras do proletariado” (2017, p. 28).
8 Com a nova dinâmica social, Chauí inclui nessa classe média: i) os burocratas do Estado e de empresas
privadas, ii) os servidores públicos, iii) os pequenos proprietários de terras e iv) os pequenos comerciantes não
associados aos oligopólios (2013, p. 130); a segunda subclasse é a classe trabalhadora, formada pelos indivíduos
assalariados, aqueles que só possuem sua força de trabalho e que não tem outra escolha senão a vender para
subsistirem.



hegemonia ideológica da classe dominante” (CHAUÍ, 2013, p. 131).  Já essa nova classe

trabalhadora emergiu no Brasil sob os efeitos das políticas econômicas neoliberais dos

governos Collor-FHC:

Todas essas influências ideológicas difundidas na classe trabalhadora tornam a

consciência de classe mais difícil de ser alcançada. Os indivíduos tendem a acreditar que

fazem parte da classe média, crença reforçada pelo maior acesso aos bens de consumo e

serviços (CHAUÍ, 2013, p. 132). A partir dessa análise torna-se mais evidente a base de apoio

popular do atual cenário político.

1. O Poder Judiciário

Com a nova carta constitucional de 1988 houve uma mudança de paradigmas

jurídicos que mostrar-se-ão como condições fundamentais para a compreensão do atual

período político-econômico brasileiro; são elas: a manifestação de uma nova forma de

hermenêutica jurídica baseada no Pós-positivismo9 e as garantias individuais e coletivas da

nova Constituição10. Incluindo tantos direitos de segunda geração, tal Carta Magna impôs

limites à expansão do Capital, por exemplo, reduzindo por meio de norma constitucional a

esfera de liberdade contratual entre patrão e empregado ou com a universalização do acesso à

saúde e à educação (BRASIL, 1988).

Claro está que a Constituição Federal existiu como panaceia, mascarando a realidade
nacional, encobrindo suas mazelas e divertindo a atenção política e jurídica,
desviando o foco das injustiças estruturais do capitalismo e apontando para uma
genérica salvação por meio do direito. Não ocorreu, e, é certo, de outro modo
também não ocorreria. (MASCARO, 2009, p. 195).

O sistema econômico adotado pela Constituição de 1988 foi o de bem-estar social,

contudo, paradoxalmente, a promulgação dessa Carta Magna repleta de direitos sociais foi

seguida, quase que imediatamente, pela adoção de políticas econômicas neoliberais:

Portanto, no nível jurídico, era preciso quebrar fundamentalmente a Constituição
Federal. Vale dizer que ela não logrou produzir os efeitos sociais previstos. Não teve
tempo para isso, e nem estrutura suficiente. O Estado nacional, agora
instrumentalizado apenas pela burguesia internacionalizante, encaminha a quebra
dos direitos sociais (MASCARO, 2009, p. 192).

9 Trata-se de uma hermenêutica do ordenamento jurídico que busca coadunar metodologicamente Direito e
moral baseando-se na utilização de princípios na técnica jurídico-interpretativa (ROSÁRIO, 2010, p. 246).
10 Igualdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, direito à propriedade, direito à
vida, acesso à justiça, garantia ao devido processo legal, 13º salário, direito à saúde, direito à educação
(BRASIL, 1988) e diversas outras garantias constitucionais das várias gerações de direitos fundamentais.



Essa “quebra da Constituição” pode ser observada com a nova abordagem

hermenêutica pós-positivista, interpretação jurídica essa que irrompeu com o hodierno

paradigma constitucionalista de valorização de preceitos morais e a utilização da

principiologia e dos precedentes jurisprudenciais com maior intensidade no ordenamento

jurídico, o que, por sua vez, contribuiu para a moralização do judiciário, ou seja, para a

utilização de concepções valorativas pelo magistrado na composição de lides e maior

flexibilização na interpretação normativa.

Com o advento dessa nova hermenêutica emergiu como seu subproduto a

“judicialização da vida” ou “judicialização da política”, isso significa que questões políticas

par excellence passaram a ser discutidas no judiciário: “[...]o Judiciário deixou de ser um

departamento técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder político, capaz

de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros Poderes”

(BARROSO, 2009, p. 19). Desse subproduto da nova hermenêutica brotaram dois fenômenos:

o ativismo judicial e a politização da Justiça11 (BARROSO, 2009). Um dos problemas

relacionados a esses fenômenos jurídicos advindos com o novo constitucionalismo brasileiro

está vinculado à problemática do debate ético-filosófico do que seja a justiça.

Para Kelsen, as doutrinas jusnaturalistas “[...]serviram principalmente para

justificar as ordens jurídicas existentes e as suas instituições políticas e econômicas

essenciais como harmônicas com o direito natural e tiveram, portanto, um caráter

inteiramente conservador” (1963, p. 155). Tais teorias jusnaturalistas, que confundem Direito

com Moral e Justiça, têm como pressuposto “[...]uma Moral que é a única válida, ou seja,

uma Moral absoluta, fornece um valor moral absoluto e que só as normas que correspondam

11 Sobre o ativismo judicial Barroso comenta: “A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto,
da mesma família, freqüentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor,
pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que
decorre do modelo constitucional que se adotou [...]o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se
instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a
sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva” (BARROSO, 2009,
pp. 21-22). Já quanto à politização da Justiça Barroso é cético: “[...]Schmitt afirmou que a pretensão de
judicialização da política iria se perverter em politização da justiça. No geral, sua profecia não se realizou e a
fórmula fundada no controle judicial de constitucionalidade se espalhou pelo mundo com grande sucesso”
(BARROSO, 2009, p. 28), mas admite que “Os riscos da politização da justiça, sobretudo da justiça
constitucional, não podem ser totalmente eliminados. A Constituição é, precisamente, o documento que
transforma o poder constituinte em poder constituído, isto é, Política em Direito. Essa interface entre dois
mundos dá à interpretação constitucional uma inexorável dimensão política” (BARROSO, 2009, p. 31). Existe
uma clara contradição nas afirmações de Barroso. Em um primeiro momento ele nega a politização da justiça,
mas logo em seguida diz ser inexorável a dimensão política na interpretação constitucional.



a esta Moral absoluta e,  portanto, constituem o valor moral absoluto, podem ser

consideradas ‘Direito’” (KELSEN, 1984, p. 100). Como é possível fundamentar o Direito em

um valor moral absoluto com tamanha diversidade de morais e valores existentes e

constantemente contraditórios entre si? Tal hipótese de um Direito fundado em uma moral

absoluta corresponde a uma concepção absolutista filosófica.

O Absolutismo filosófico é “[...]a concepção metafísica da existência de uma

realidade absoluta” e que sua existência independe do conhecimento humano; tal teoria tem

como contraposto a ideia de relativismo filosófico, que tem como pressuposto a realidade

como produto da cognoscibilidade humana, “O absoluto, a coisa em si, está além da

experiência humana”, sendo impossível de ser conhecido (KELSEN, 2000, p. 164). As

filosofias absolutistas são identificáveis com os regimes autoritários/totalitários (absolutismo

político) e as relativistas com os regimes democráticos (relativismo político). As doutrinas

jusnaturalistas “[...] por acreditar em valores absolutos e desprezar o relativismo filosófico –

representou quase sempre o papel de defensora e mantenedora de regimes sociais

excludentes, opressores e autocráticos” (MATOS, 2006, p. 126).

Afora o problema da justiça supracitado, o judiciário adotou um modus operandi que

sobrepõe hierarquicamente na práxis jurídica os precedentes jurisprudenciais às normas

positivadas, utilizando-se, para isso, as mais diversas formas de elasticidade hermenêutico-

interpretativa. Não se trata apenas de uma hermenêutica mais flexível das normas, mas

também de uma hermenêutica antilegalista, que vai contra a norma posta em detrimento de

uma tentativa de justiçamento baseada em uma concepção subjetivista de justiça12.

“Se meu poder não é assaz grande, não hesitemos em implorar não importa que

deus! Se não posso dobrar os deuses do Olimpo, revolverei ao Aqueronte” (MARO, 1994, p.

150). O judiciário vem operando de forma acheronta movebo. Acheronta movebo é a

modificação da instância oculta, ou, de acordo com Žižek: “[...]‘acheronta movebo’ (mover o

subterrâneo) como prática da crítica da ideologia: não mudar diretamente o texto explícito

da lei, mas antes intervir em seu complemento virtual obsceno” (2008, p. 477).

Interpretemos da seguinte forma: o “texto explícito” diz respeito ao Direito

positivado, ou seja, o ordenamento jurídico tal qual se apresenta e exige que se cumpram seus

12 Obs: concepção subjetivista de justiça diz respeito à subjetividade do hermeneuta, do operador do direito que
impregna sua interpretação/aplicação com seus valores morais, não se trata das teorias de subjetividade da
justiça.



procedimentos formais e materiais manifestos de forma evidente; a “intervenção no

complemento virtual obsceno” é justamente o comportamento de ir contra essa determinação

procedimental do Direito tal como se apresenta explicitamente, atuando de forma combativa,

não na “superfície” definida pela ideologia explícita, mas no “subsolo”, onde a ideologia

explícita é paulatinamente desmantelada por uma ideologia contrária. Trata-se desses

fenômenos empregados pelo judiciário que atuam “movimentando o subsolo” da democracia

formal burguesa. Ao ignorarem os limites da separação dos poderes e extrapolarem seu papel

jurídico, o judiciário atua como um órgão político, isso é controverso, pois, esse Poder é

constituído por indivíduos que não foram democraticamente eleitos para tal função política13.

Esse “movimento do subsolo” é feito por um judiciário que se mostra extremamente

punitivista, característica derivada de sua ânsia por justiçamento, e conservador, idiossincrasia

que se fundamenta: na tradição de ordem do judiciário e a composição, em sua grande

maioria, por magistrados advindos da elite. Tomemos como exemplo o caso do julgamento do

ex-presidente Lula. Tal julgamento possui falhas formais e materiais, como a prisão antes do

trânsito em julgado, contrariando expressamente a Constituição, e a ausência de provas

concretas, como o argumento de “convicções de culpabilidade” (MPF, 2016) no caso do

power point do promotor Dallagnol, fazendo um “malabarismo” hermenêutico para validar os

“indícios de provas” e reduzir a relevância dos princípios de inocência e o in dúbio pro reo.

Como último ponto a ser ressaltado, observemos a estranha proximidade entre o

judiciário (sobretudo o STF) e o executivo. Ao dia 10 de março de 2018 a ministra presidente

do STF, Cármen Lúcia, recebeu Temer em sua casa para [oficialmente] discutir sobre a

intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, exatos 5 dias após um ministro do STF

autorizar a quebra do sigilo bancário do presidente (URIBE, 2018), levantando hipóteses de

suspeição em tal visita.

2. O Impeachment de Dilma Rousseff

“Então é assim que a liberdade morre... Com um estrondoso aplauso” (STAR,

2005). A fala de Padmé Amidala (saga Star Wars) parece se adequar precisamente à cena

ocorrida na Câmara dos Deputados ao ser aprovada a instauração do processo de

13 O problema se agrava ao observar que as sentenças e acórdãos que podem se transformar em jurisprudência e
servir como precedentes são decisões monocráticas ou feitas em colegiado com 11 magistrados (no caso do
STF).



impeachment contra Dilma (UOL, 2016). A partir dessa data os ataques diretos e indiretos à

democracia (liberal burguesa) e aos direitos (individuais e coletivos) se intensificaram.

Faz-se necessária uma atenção especial para o cenário imediatamente antecedente ao

início das movimentações políticas contra a presidente da República: as Manifestações de

Junho14, a fagulha incendiária que culminou com a deposição de Dilma. Em dado momento

houve uma cisão nesse movimento que, desde seu início, se autointitulava como apartidário.

Dividiu-se entre uma ala mais à esquerda e outra à direita. Esse quadro geral de manifestações

influiu na intensificação da instabilidade política do governo Dilma, proporcionando um azo

para os políticos da oposição agirem em prol de seus interesses.

Foi nesse momento de intensa crise econômica e desgaste político que Dilma é

afastada. A acusação contra Dilma versava sobre ela ter praticado crime de responsabilidade,

teoria que foi derrubada pelo Ministério Público (AMORA, 2016), tal como foi solapada pela

própria perícia do Senado Federal a acusação de participação de Dilma nas “pedaladas

fiscais” (SIMÕES, 2016).

Considerando hipoteticamente que Dilma tenha, de fato, cometido os crimes de que foi

acusada, voltamos ao debate sobre a ideologia. Não interessa se seu conteúdo é verdadeiro ou

falso, o que caracteriza esse discurso é a relação de dominação que se mantém oculta dentro

do discurso oficial (ŽIŽEK, 2014, p. 87). O que caracteriza o golpe não são os discursos

abertamente defendidos, mas as relações de dominação pretendidas, observáveis na esfera do

“não dito”.

O fato é que Dilma não foi deposta por praticar quaisquer irregularidades, a acusação

de crime de responsabilidade foi um pretexto conveniente. Desde 2014 era levantada a

hipótese de impeachment contra Dilma. À época o argumento se fundamentava na

possibilidade da participação de Dilma nos casos de corrupção da Petrobras (PRAZERES,

2014), o que não foi provado. Desde então “[...]tratou-se da pena à procura de um crime”

(SEMER, 2016, p. 108), que foi oportunizado pela mudança de entendimento do TCU sobre

as pedaladas15 (SENADO, 2016b), gerando efeitos retroativos in malam partem.

14 Também conhecida como Jornadas de Junho, Marchas de Junho ou Manifestações dos 20 Centavos, em
referência à motivação das primeiras manifestações.
15 Analisemos o capítulo das Preliminares da apreciação das contas da presidente da República pelo TCU: “Não
merecerem prosperar, igualmente, os argumentos das preliminares relacionados aos Princípios da Legalidade e
da Segurança Jurídica. Não houve evolução no entendimento desta Corte nem mudanças radicais na
interpretação de normas legais e constitucionais que retroajam a fatos pretéritos. Ainda que houvesse, o



Um dos motivos explícitos que levou Dilma à sua destituição foi sua falta de

governabilidade, afirmativa essa que pode ser comprovada: pela fala do senador Acir

Gurgacz: “Foi uma decisão muito difícil, mas importante para o nosso país. Eu entendo que

não há crime de responsabilidade, mas falta governabilidade para a presidente voltar a

governar o nosso país” (G1, 2016); e pela fala do senador Wellington Fagundes: “[...]nós

somos juízes políticos... Boa parte votou, exatamente, na questão da governabilidade.

Infelizmente a presidente Dilma não conseguiu conquistar isso” (SENADO, 2016a). Além da

falta de governabilidade argumentos como “[...]falta de clima político, inflação e aumento do

desemprego” (CAESAR; FILHO, 2016) foram levantados para justificação do impeachment.

Em um parlamentarismo essas justificações são aceitáveis para a deposição do chefe de

governo, mas não em um sistema presidencialista.

O hibridismo de características presidencialistas e parlamentaristas, o

“presidencialismo de coalizão” pode ter influído na irrupção do impeachment:

Temeu-se que, na Nova República, a instabilidade das coalizões governamentais
pudesse atingir diretamente a Presidência da República e que, no Congresso, a
polarização tendesse a transformar coalizões secundárias e facções partidárias em
coalizões de veto, elevando perigosamente a probabilidade de paralisia decisória e a
conseqüente ruptura da ordem política [...]Isso, todavia, não aconteceu. Pelo
contrário, observa-se que os riscos de crises institucionais cíclicas diminuem, e as
praxes políticas parecem estar dando soluções sem necessidade de maiores
inovações formais. (MORAES, 2001, p. 51).

Ao que parece essa previsão foi imprecisa.

Outro motivo que se mostra latente para essa manobra política do impeachment diz

respeito à operação Lava Jato. Tal hipótese torna-se mais evidente com o vazamento do

aperfeiçoamento nas fiscalizações desta Casa, evolução natural em qualquer instituição, seja ela pública ou
privada, leva ao aprofundamento nos achados de auditoria e não dá ensejo a qualquer “contaminação” de
contas anteriores”. Parece haver uma contradição aqui, pois, em um primeiro momento é afirmado que não
houve mudança no entendimento do TCU sobre o assunto das pedaladas, mas logo em seguida reconhece o fato
de que houve sim um “aperfeiçoamento/evolução natural” do entendimento. No trecho logo em seguida podemos
observar a flexibilização do princípio da segurança jurídica em prol de uma pedagogia punitivista, com o
argumento de estar protegendo o princípio da legalidade, contudo, o princípio da legalidade não se contrapõe ao
da segurança jurídica, pelo contrário, são princípios complementares e harmônicos entre si: “[...]Quanto à
modulação temporal requerida nas contrarrazões, a fim de alcançar tão somente situações futuras, pondero que
tal medida, em casos de gravidades como as que ora se analisam, de repercussão nacional e de magnitude
acima dos R$ 100 bilhões, representaria uma licença, um incentivo a ‘pedaladas fiscais’ aos demais entes da
federação. No limite, a prevalecer a tese das contrarrazões, em todos os processos de ampla abrangência, como
os são as Contas de Governo, o TCU e os demais tribunais de contas teriam que sempre alertar ao agente
público ou ao órgão ou entidade jurisdicionados, como uma espécie de ‘aviso prévio’, antes de aplicar o que a
Lei e a Constituição lhe determinam, o que caracterizaria ofensa máxima ao princípio da legalidade por parte
do Controle Externo. Entendo que o princípio da segurança jurídica não pode ter maior hierarquia que o
princípio da legalidade, já que ambos têm matiz constitucional” (TCU, 2015, pp. 61-62).



diálogo entre o senador Romero Jucá e Sérgio Machado, semanas antes da votação do

impeachment na Câmara dos Deputados16. Toda a conversa é marcante e a precisão de seu

conteúdo se mostrou, e vem se mostrando, incontestável. Ainda assim, é delicado o ponto que

trata sobre o ex-ministro do STF Teori Zavascki, morto em 2017 em um acidente aéreo no sul

fluminense; tal contexto abriu a possibilidade para questionamentos de teor conspiratório17

(BALLOUSSIER, 2017).

Um ponto importante a ser levantado diz respeito à gravação do diálogo entre o

presidente Temer e o empresário Joesley Batista em março de 2017. O teor da conversa entre

Joesley e Temer dizia respeito a uma denúncia sobre o presidente estar envolvido com a

compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, o que configuraria obstrução de justiça:

“[JOESLEY] – Tô de bem com Eduardo [Cunha]. [TEMER] – [antes inaudível] Muito bem.

[...]Tem que manter isso, viu? [JOESLEY] – [ininteligível] Todo mês...” (G1, 2017). É

curioso notar que, apesar de haver indícios mais fortes que os do impeachment de Dilma, o

caso de Temer não foi levado adiante sob a justificativa de que geraria instabilidade (O DIA,

2017).

Talvez os argumentos aqui levantados fiquem mais bem elucidados ao recorrermos a

Marx: “[...]todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim

16 Nesse primeiro trecho do áudio, Romero Jucá e Sérgio Machado falam sobre a necessidade do impeachment
para “estancar a sangria” que a Lava Jato está fazendo: [MACHADO] – Mas viu, Romero, então eu acho a
situação gravíssima. [JUCÁ] – Eu ontem fui muito claro. [...] Eu só acho o seguinte: com Dilma não dá, com a
situação que está. [...] [MACHADO] – Tem que ter um impeachment. [JUCÁ] – Tem que ter impeachment. Não
tem saída. [...] Você tem que ver com seu advogado como é que a gente pode ajudar. [...] Tem que ser política,
advogado não encontra [inaudível]. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa porra... Tem que
mudar o governo pra poder estancar essa sangria. [MACHADO] – Rapaz, a solução mais fácil era botar o
Michel [Temer] [...] (VALENTE, 2016). Nesse segundo trecho Jucá e Machado fazem referência ao acordo com
o Supremo Tribunal Federal, chegando mencionar o apoio de generais e comandantes militares: [...]
[MACHADO] É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional. [JUCÁ] – Com o Supremo [STF],
com tudo. [...] [MACHADO] – Eu acho o seguinte: se não houver uma solução a curto prazo, o nosso risco é
grande. [...] [JUCÁ] – [Em voz baixa] Conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem “ó,
só tem condições de [inaudível] sem ela [Dilma]. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar
ela, essa porra não vai parar nunca”. Entendeu? Então... Estou conversando com os generais, comandantes
militares. Está tudo tranquilo, os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o quê, para
não perturbar. [...] [MACHADO] – Eu acho o seguinte, a saída [para Dilma] é ou licença ou renúncia. A
licença é mais suave. O Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula,
protege todo mundo. Esse país volta à calma, ninguém aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de São
Paulo ajudou muito. [JUCÁ] – Eu acho que tem que ter um pacto. [MACHADO] - Um caminho é buscar alguém
que tem ligação com o Teori [Zavascki, relator da Lava Jato no momento da gravação do áudio], mas parece
que não tem ninguém. [JUCÁ] – Não tem. É um cara fechado, foi ela [Dilma] que botou, um cara... Burocrata
da... Ex-ministro do STJ (VALENTE, 2016).
17 A remissão aos acidentes de Eduardo Campos (2014) e Ulysses Guimarães (1992), ambos mortos em
acidentes aéreos, foi inevitável à época do ocorrido (BALLOUSSIER, 2017).



dizer, duas vezes [...]a primeira como tragédia, a segunda como farsa” (2011, p. 25). Seria

esse o caso do Brasil? O pensador Michael Löwy sustenta que sim. Para Löwy

O golpe de Estado militar de abril de 1964 foi uma tragédia que mergulhou o Brasil
em vinte anos de ditadura militar, com centenas de mortos e milhares de torturados.
O golpe de Estado parlamentar de maio de 2016 é uma farsa, um caso tragicômico,
em que se vê uma cambada de parlamentares reacionários e notoriamente corruptos
derrubar uma presidente democraticamente eleita (2016, p. 65).

Löwy aponta algumas similaridades de acontecimentos da conjuntura política 1964-

2016, como as manifestações “da família com Deus pela liberdade” (1964) e as “patrióticas”

(2015-2016), ambas sustentadas por um discurso de inimigo externo (espantalho). No caso de

1964 o espantalho era a “ameaça comunista”, em 2016 o espantalho foi a “corrupção” (2016,

p. 66). Outras similitudes: as reformas de base de João Goulart e o projeto de Estado de Bem-

Estar Social dos governos Lula-Dilma; a desaprovação das classes com maior renda; a

redução dos lucros empresariais e a valorização do salário mínimo (ÁVILA; DUVAL, 2018).

Os motivos pelos quais foi possível a concretização do impeachment dizem respeito a

uma disputa de interesses políticos e econômicos que se instauraram no país se aproveitando

do enfraquecimento político de Dilma após sua reeleição em 2014 gerados por sua inflexível

maneira de lidar com as alianças políticas e sua impopular condução da política econômica

em meio à crise econômica que começou a tomar formas no país a partir de 201118 (BOITO

JR, 2016, p. 28).

A partir dessa análise conjuntural cabe a reflexão sobre a célebre frase do escritor

Giuseppe Lampedusa: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”19

(LAMPEDUSA, 1969).

3. A Intervenção: Prússia 1932 – Rio 2018

Apesar de não ser o estado mais violento, figurando em 10º colocado, o Rio de

Janeiro foi alvo de uma intervenção federal na segurança em fevereiro de 2018 (G1, 2018).

18 Cabe ressaltar que não temos por intuito fazer quaisquer acusações sobre a responsabilidade da crise
econômica ser de Dilma. Aqui seguimos a noção schumpeteriana de crises cíclicas inerentes ao sistema de
produção capitalista (SCHUMPETER, 1997). “A crise, aliás, é uma constante do capitalismo, que necessita
transformar as condições de sua existência em meio ao desequilíbrio estrutural que lhe é inerente” (CASARA,
2017, p. 15). Dilma teve o infortúnio de estar na presidência durante essa fase crítica do sistema econômico
capitalista no Brasil em que a transformação desse sistema se tornou necessária, não havia muito que se fazer
para “evitar o inevitável”.
19 Tradução livre: “Se quisermos que tudo permaneça como está, é preciso que tudo mude”.



Significa dizer que a segurança pública não é mais competência do estado, mas do governo

federal, na figura do Interventor (um general), que terá controle gerencial sobre as polícias

militar e civil, bombeiros e administração penitenciária até 31 de dezembro de 2018, não se

sujeitando ao governador (ROSSI, 2018). Trata-se da primeira intervenção federal desde a

promulgação da Constituição de 1988 com o objetivo (oficial) de “conter grave

comprometimento da ordem pública”, nas palavras de Temer (ROSSI, 2018). Uma das

consequências da intervenção, para além dos atos de segurança pública, é a proibição de

alteração na Constituição (BRASIL, 1988), como aconteceu com a reforma previdenciária20.

Raul Jungmann, ministro da defesa, declarou que “O que o cidadão poderá sentir e

ter é um sistema muito mais robusto de segurança social, com coordenação mais estreita,

capacidade operacional maior, inteligência bem mais integrada” (ROSSI, 2018). Contudo,

constatou-se que houve um aumento na criminalidade no primeiro mês após a intervenção

(SOARES, 2018), assim como o número de mortes por policiais (PENNAFORT, 2018) e o

número de tiroteios e mortes violentas (FERREIRA, 2018). Dentre essas mortes violentas

temos o caso da vereadora Marielle Franco, cogitada para relatoria da Comissão que

acompanharia a intervenção, executada 4 dias após acusar abusos praticados pela Polícia

Militar na favela Acarí (CARVALHO, 2018).

O ministro (e general) Sérgio Etchgoyen declarou que “As Forças Armadas jamais

foram ameaça à democracia em qualquer tempo, após a redemocratização. Ameaça à

democracia é a incapacidade de as polícias estaduais em enfrentarem a criminalidade”

(ROSSI, 2018), entretanto, ao observar as manifestações de alguns generais (inclusive o

Comandante das Forças Armadas, General Villas Bôas) sobre o julgamento de Lula, podem-

se tirar conclusões diversas.

O general da reserva, Schroeder Lessa, ao manifestar-se sobre o julgamento do

habeas corpus de Lula, acusou o STF de agir como indutor da violência caso concedessem o

HC para Lula, indo além: “Se acontecer tanta rasteira e mudança da lei, aí eu não tenho

dúvida de que só resta o recurso à reação armada. Aí é dever da Força Armada restaurar a

ordem. Mas não creio que chegaremos lá”. Uma semana antes dessa declaração o mesmo

general já havia dito “Vai ter derramamento de sangue, infelizmente é isso que a gente

receia. [A crise] vai ser resolvida na bala”. Villas Bôas pronunciou-se de tal forma sobre o

20 Um dos motivos que foram levantados como justificativa oculta da intervenção foi a possibilidade de a base
governista não conseguir votos suficientes para aprovação da emenda sobre a reforma da previdência.



julgamento de Lula: “Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o

anseio de todos os cidadãos de bem21 de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição,

à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais”

(ARAÚJOM, 2018), posteriormente apoiado pelo General Carlos Chagas, que disse ter “a

espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado e aguardo suas ordens” e pelo General

Dias Freitas: “Mais uma vez o Comandante do Exército expressa as preocupações e anseios

dos cidadãos brasileiros que vestem fardas22. Estamos juntos, Comandante” (TEIXEIRA,

2018).

Propomos fazer um paralelo entre a atual intervenção e a intervenção ocorrida na

Prússia em 1932. Assim como a Nova República brasileira refundada em 1988, a República

de Weimar possuía a carta constitucional mais progressista à sua época. No entanto, para que

suas Constituições fossem aprovadas, foi necessária, em ambos os casos, a formação de

alianças com os diversos segmentos sociais, incluindo os militares, destarte, o ethos da casta

militar manteve-se preservado (PEREIRA, 2014, p. 61) em ambos os casos, assim como

dispositivos de ressalvas legais de protagonismo militar.

O lócus no qual se transcorre tais manifestações, as crises econômica e convulsões

sociais brasileiras e alemãs, assim como a moral militarista ainda latente em ambas situações,

cabe ressaltar a performance dos magistrados no caso da intervenção na Prússia

(Preußenschlag), a qual “seria decisiva para a futura instauração do III Reich, no qual [os

juízes] teriam mais poderes” (PEREIRA, 2014, p. 134), e, como no atual discurso oficial,

seguia os parâmetros legais. Não sabemos se a conjuntura brasileira transcorrerá da mesma

forma como aconteceu na República de Weimar. Nesses tempos que recorremos à arte como

uma forma de alento e esperança: “A noite é sempre mais escura antes do amanhecer”

(BATMAN, 2008).

Considerações Finais – O Behemoth Tupiniquim

Apesar de reconhecermos certa influência do idealismo, na atual análise o colocamos

como força subordinada ao materialismo histórico. O idealismo como explicação da realidade,

via de regra, “[...]serve às fôrças reacionárias da sociedade em sua luta contra as fôrças

21 Termo utilizado em discursos que excluem quaisquer indivíduos não pertencentes a esse grupo de serem
sujeitos de direitos, sobretudo direitos humanos.
22 Observemos, novamente, a separação de categorias de cidadãos.



sociais progressistas” e não reconhece “[...]a existência objetiva do mundo, considerando-o

uma simples criação da consciência, êle explica tôdas as contradições sociais e os males do

capitalismo pelos erros dos homens, por sua imperfeição moral” (AFANASSIEV, 1963, p.

14). É inexequível um entendimento do atual quadro político partindo de uma análise

puramente do Zeitgeist contemporâneo, é necessária uma abordagem que leve em

consideração toda a realidade material no qual o Zeitgeist está inserido e da qual sofre

influência.

Procuramos, no desenrolar do texto, apontar a necessária relação entre a infraestrutura

(ou base) e superestrutura no atual cenário de crise institucional no Brasil:

A importância da base consiste em que ela serve de fundamento real, sôbre o qual se
ergue a superestrutura, ou sejam, as concepções políticas, jurídicas, filosóficas,
éticas, artísticas e religiosas da sociedade, bem como as instituições e organizações
correspondentes a elas. [...]O papel determinante da base em relação à superestrutura
manifesta-se não só no fato de que a superestrutura é gerada pela base, mas ainda em
que as mudanças essenciais no regime econômico conduzem obrigatoriamente a
mudanças na superestrutura (AFANASSIEV, 1963, pp. 253, 255).

Tais mudanças superestruturais são evidentes: na política com o surgimento de um

“neocnoservadorismo”; no jurídico com a nova hermenêutica pós-positivista; na ética com os

fenômenos do “sectarismo pós-moderno23” e “neoconservadorismo”; na arte com a cultura de

massa (fazendo remissão a Adorno); e na religiosa com o crescimento das religiões

evangélicas e neopentecostais (sobretudo com a teologia da prosperidade) no Brasil, país

tradicionalmente católico.

Buscou-se com a separação dos tópicos (Introdução, Poder Judiciário, Impeachment

e Intervenção) fazer um paralelo entre a situação pela qual passa o Brasil com o pensamento

de Franz Neumann em sua análise do Estado nazista, onde o autor constata a existência de

quatro castas dentro da elite dominante do Terceiro Reich: o exército, ou a casta militar, para

ganhar a guerra contra o inimigo e estabilizar a dominação (tópico 3); o partido, ou a casta

política, que organiza a sociedade para que haja harmonia de interesses (tópico 2); a

burocracia, a administração racional do Estado no sentido weberiano (tópico 1); e a casta da

indústria, a classe detentora dos meios de produção, que tem o propósito de manter contínua a

23 Forma de luta contra opressões que tem como princípio o sectarismo identitário. As lutas não são mais pela
emancipação de toda classe trabalhadora, mas de um estrato específico da sociedade, protagonizado por agentes
pertencentes a esse fragmento do corpo social. Esquecem-se, pois, da opressão que permeia toda a classe
trabalhadora (independente de etnia, gênero, sexo, orientação sexual, nacionalidade...), a opressão de classe. O
negro, a mulher, a pessoa trans, o homossexual... nunca serão plenamente emancipados enquanto a opressão de
classe não for combatida e extirpada.).



expansão da dominação (introdução) (NEUMANN, 1943, p. 439). Essas castas encontram-se

em disputas internas, mas, apesar dessas disputas, uma casta necessita da outra para se manter

dominante24. É por conta desse caráter monstruoso e caótico das elites dominantes que o autor

faz alusão à figura do Behemoth. Não muito diferente do Terceiro Reich, o Brasil também

possui seu Behemoth. O partido corresponde aos nossos legislativo e executivo, o exército às

forças militares, a burocracia ao judiciário (sobretudo, mas não apenas) e a indústria à grande

burguesia. Cada qual buscando aumentar a extensão de sua dominação, mesmo que interfira

na esfera de dominação alheia.

É no cenário onde vige o sistema capitalista neoliberal que esses conflitos se

desenrolam. Sistema esse que repugna quaisquer formas de controle ou regulamentação:

“[...]o capitalismo contemporâneo particulariza-se pelo fato de, nele, o capital estar

destruindo as regulamentações que lhe foram impostas como resultado das lutas do

movimento operário e das camadas trabalhadoras”; a intenção desse sistema é clara:

“[...]destruir qualquer trava extra-econômica aos seus movimentos” (NETTO; BRAZ, 2009,

p. 237-238). Ao que parece estamos em um momento de transição dentro do sistema

capitalista, podendo ser observado em escala global. Um ponto sintomático é a ascensão de

ideologias conservadoras e reacionárias de direita/extrema direita. Esses fatos que nos cercam

(frequentemente aterrorizantes) nada mais são do que a reestruturação e reorganização

necessárias da dinâmica capitalista para não perecer diante da impiedosa roda da história.

Rubens Casara considera que já passamos por essa etapa de transição e que tais

fenômenos são os sintomas dessa nova dinâmica social: “O novo já chegou, o que não

significa que todos os resquícios do Estado Democrático de Direito desapareceram” (2017,

p. 15). O que vivemos hoje é denominado de “Estado Pós-Democrático”, sistema que

retoma com força as propostas do neoliberalismo, ao passo que, do ponto de vista
político, se apresenta como um mero instrumento de manutenção da ordem, controle
das populações indesejadas e ampliação das condições de acumulação do capital e
geração de lucros (CASARA, 2017: 16-17).

24 “En la actualidad cada sector necesita de los demás. El ejército necesita del partido porque la guerra es
totalitaria. El ejército no puede organizar la sociedad ‘totalmente’, esto queda a cargo del partido. Por otro
lado, este último necesita del ejército para ganar la guerra y así estabilizar e incluso agrandar su poderío.
Ambos necesitan de la industria monopolista para asegurar la expansión continua. Los tres necesitan de la
burocracia par lograr la racionalidad técnica, sin la cual no podría funcionar el sistema [...]El cemento que las
liga son las ganancias, el poder y, sobre todo, el miedo a las masasoprimidas” (NEUMANN, 1943, pp. 439,
518-519).



Esse novo Estado se caracteriza pela falta de limites rígidos ao exercício do poder em

um momento em que há uma aproximação entre política e economia e pela transformação da

democracia em mero simulacro formal (“fachada democrática”), sendo o “absolutismo de

mercado” a força material que define de maneira mais direta a atual dinâmica social

(CASARA, 2017, p. 23).

É possível que, de fato, a crise do Estado Democrático de Direito (o qual inclui em si

o Estado de Bem-Estar Social) já tenha acontecido e que vivamos hoje um período de

extirpação dos resquícios desse Estado democrático (CASARA, 2017, p. 15). Partindo de uma

perspectiva em paralaxe (ŽIŽEK, 2008), apartando-se da análise imediatista, o quadro geral

não necessariamente segue nessa linha pessimista de Casara. “[...]os inícios de um novo

mundo, sempre ásperos e pedregosos, são superiores à decadência de um mundo em agonia e

aos cantos de cisne que ele produz” (GRAMSCI, 1999, p. 113). Esse suposto fim do Estado

Democrático de Direito não é, necessariamente, a fase posterior aos cantos do cisne, mas pode

ser ele próprio (o Estado Pós-Democrático) um desses cantos agonizantes que são o prelúdio

do triunfo venturo de uma sociedade mais justa, contudo, não podemos dizer ao certo se o

porvir caminha em direção à barbárie ou à civilização.
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